SP-MS
Hedvábně matná uzávěra
Tvoří ochranný film, na bázi vody
Akrylátovo-vosková-ochrana
Hedvábně-matný povrch
Protiskluzové vlastnosti
Odpuzuje nečistoty
Odolná vůči opotřebení
Vysoce odolná opotřebení chůzí

Certifikovaný výrobce
dle EN ISO 9001 a EN ISO 14001
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SP-MS
Hedvábně matná uzávěra
Oblast použití:
Pro interiér.
Ochranný film pro podlahové systémy PANDOMO®,
které byli naolejovány produktem PANDOMO® SP-SL
nebo ošetřeny polyuretanovou penetrací na vodní bázi
PANDOMO® SP-PS.
Na podlahové plochy, které byly ošetřeny olejem PANDOMO® SP-SL, je nutné nejdřív aplikovat plnič pórů
PANDOMO® SP-F.
Vlastnosti:
- protiskluzové vlastnosti
- ochranný film před krátkodobým účinkem tekutin
- vysoce odolná opotřebení chůzí
PANDOMO® SP-MS hedvábně matná uzávěra odpuzuje nečistoty a propůjčuje ošetřené podlaze stejnoměrný hedvábně matný vzhled.
Zpracování:
PANDOMO® SP-MS hedvábně matná uzávěra může
být nanesen pouze na vytvrzený PANDOMO® SP-F plnič pórů (doba schnutí je min. 4 hodiny při teplotě cca
+20°C) nebo na naprosto suché, PANDOMO® SP-PS
uzavřené plochy (doba schnutí min. 12 hodin při teplotě
cca +20°C).
PANDOMO® SP-MS hedvábně matná uzávěra se nanáší nezředěná, rovnoměrně a v tenké vrstvě za pomoci plochého mopu.
Prvního ošetření je dosaženo po nanesení dvou vrstev.
Mezi první a druhou vrstvou musí, podle prostředí, být
zohledněna čekací doba cca 60 min. Měřeno při cca
60% relativní vlhkosti a teplotě v místnosti cca +20 °C.
Teplota vzduchu a podlahy během zpracování by měla
být nejméně +15°C.
Neotírejte ihned právě ošetřený povrch. Zamezte tvorbě
louží při neodkladném mytí.
Běžné čištění:
K pravidelné údržbě použijte PANDOMO® SP-CR údržbový a opravný prostředek. Nejprve odstraňte za pomoci kartáče nebo vysavače s kartáčem nečistoty a písek.
PANDOMO® SP-CR zřeďte v poměru cca 50 ml na 8 l
vody.
Plochy na vlhko setřete a nechte uschnout. Neomývejte
znovu čistou vodou. Další informace ke zpracování produktu naleznete v technickém listu.
Základní čištění:
Při dlouhotrvajícím znečištění podlahy, které nelze odstranit pravidelnou péčí, se doporučuje základní čištění

Za tímto účelem použijte PANDOMO® SP-BC základní
čisticí prostředek. Pokyny ke zpracování naleznete v technickém listu výrobku.
Po přednátěru PANDOMO® SP-BC musí být dodržena
doba schnutí. Podlaha musí být, před novým ošetřením
PANDOMO® SP-SL a PANDOMO® SP-MS, naprosto
suchá. Po přednátěru musí být naneseny nejméně dvě
vrstvy PANDOMO® SP-MS.
Obecné:
Čím méně je čerstvě ošetřená podlaha v prvních dnech
zatěžovaná, tím větší je životnost podlahy!
Bezpečnostní pokyny a nakládání s odpadem:
Po kontaktu s očima, okamžitě vypláchněte oči vodou, i
pod očními víčky.
Při kontaktu s kůží důkladně omyjte vodou a mýdlem.
Při požití vypláchněte ústa vodou a důkladně zapijte vodou. Zabraňte zvracení. V případě nutnosti konzultujte s
lékařem.
Upozornění:
PANDOMO® SP-MS hedvábně matnou uzávěru nemíchejte s jinými čisticími prostředky a nepoužívejte pro pravidelné údržbové čištění.
Pokud se ochranný film ještě vlhce leskne, nevstupujte na
podlahu, ani ji nepřetírejte.
Náčiní okamžitě po použití omyjte dostatečně vodou.
Na tmavých PANDOMO® Floor plochách mohou být v po
prvním nanesení viditelné lehké matné stopy. Plné zatížení je možné nejdříve po vytvrzení uzavíracího oleje popř.
PU- uzavíracího nátěru a první ošetření po cca 5-7 dnech
(v závislosti na klimatických podmínkách). Vyvarujte se
teplotám přes +35°C.
Udržujte mimo dosah dětí. Obsah/obal odstraňte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními
předpisy.
GISCODE GE10 = emluze, disperze

SP-MS
Hedvábně matná uzávěra
Technická data
dle kvalitativní normy ARDEX:
Spotřeba materiálu: 25 ml/m² na vrstvu
Hustota: 1,03 g/cm³
Hodnota pH: cca 8,5
Vzhled: tekutá, bělavá
Rozpustnost ve vodě: úplná
Teplota zpracování: +15 °C do +25 °C teplota plochy, podlahové topení včas ztlumit nebo vypnout
Doba schnutí: odolná doteku po cca 30 minutách
po cca 2 hodinách možné lehké zatížení chůzí
po 5–7 dnech plně zatížitelná
Během tohoto času pokud možno čistit jen na sucho
nebo čistou vodou. Při nízkých teplotách a vysoké
vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
Označení podle GHS/CLP: žádné
Označení podle GGVSEB/ADR: žádné
Balení: kanystr, 5 litrů
Skladování: Skladujte v chladu v mrazuprostých
prostorách, otevřené obaly znovu dobře uzavřete a
obsah co nejrychleji spotřebujte.
Skladovatelná cca 12 měsíců v originálních uzavřených baleních.

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za
všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací.
Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.
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